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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE MURICI DOS PORTELAS 
 

1) Recursos de Português Nível Médio (Analista de Tributos, Professor Classe “A”, Técnico em Arquivos). 

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

05 
Candidato(a) alega que alternativa “C” não seja 
correta. 

INDEFERIDO: A expressão "é bom" concorda com o substantivo a que se refere. E ela fica 

invariável quando o substantivo a que se refere não vem precedido de artigo. Na frase em questão, 

"Caminhada durante a noite é bom.", há adequação na concordância gramatical, pois a expressão "é 

bom" se refere à "caminhada" - "caminhada... é bom." O artigo "a" da frase se refere à "noite", e não 

permite, assim, que a expressão possa ficar "é boa". Portanto o gabarito oficial permanece... opção 

correta: letra "C". 

2) Recursos de Português Nível Fundamental (Merendeira, Técnico em Administração Escolar).  

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

06 
Candidato(a) Alega que questão possua duas 

alternativas corretas 

INDEFERIDO: A questão traz como certa a opção "A" pois todas são acentuadas por serem 

paroxítonas terminadas em ditongo. A letra "D" não está correta porque a palavra "baú" é oxítona e 

difere das outras palavras: "saúva" e "saúde". Para citar a regra de acentuação, é preciso dizer a 

tonicidade da palavra: "as paroxítonas que fazem hiato..."; ou "as oxítonas que fazem hiato...". Não 

existe a regra "todas são acentuadas por serem hiato...", como apontou o recurso da candidata. 

Portanto o gabarito oficial permanece... opção correta: letra "A". 

3) Recursos de Matemática Nível Fundamental (Merendeira, Técnico em Administração Escolar). 

Nº da 

Questã
o 

Recurso Parecer 

13 
Candidato(a) Alega que questão não possua 

alternativa correta. 

INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra b, pois P  I , e o conjunto vazio é subconjunto 

de todo conjunto, logo ele está contido em todos os conjuntos, em especial  . 

18 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

DEFERIDO: A questão deve ser anulada, pois foi enunciada de forma errada e os dados não 

conferem. Portanto a questão deverá ser nula. 
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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE MURICI DOS PORTELAS 

 

4) Recursos de Analista de Tributos (Específicas). 

Nº da 
Questã

o 

Recurso Parecer 

18 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja 
“C” e não “A” como consta no gabarito. 

DEFERIDO: A alternativa “C” CONFERE com o Art. 3º da lei 123/2006 e não a letra “A”. Portanto 
alternativa correta passa a ser C. 

24 
Candidato(a) Alega que alternativa “C”, também 

possa estar correta. 

INDEFERIDO: A questão pede que sejam indicadas as características do IPTU, EXCETO. O item 

A - consta no art. 34 caput da Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional); 

O item B - consta no art. 32 caput da Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário 

Nacional); O item C - o IPTU deve respeitar a capacidade tributaria tendo em vista o valor venal do 

imóvel; O item D – compete ao executivo a majoração ou redução do IPTU, não sendo necessária a 

autorização do legislativo. Ao contrario do que informa o item; 
 

27 
Candidato(a) Alega que questão foge do conteúdo 

programático. 

INDEFERIDO: O edital indica como assunto específico a “Lei Municipal nº 052, de 03/05/2005 – 

Estatuto dos Servidores de Murici dos Portelas”, e o assunto abordado consta na referida lei. 

28 
Candidato(a) Alega que questão foge do conteúdo 

programático. 

INDEFERIDO: O edital indica como assunto específico a “Lei Municipal nº 052, de 03/05/2005 – 

Estatuto dos Servidores de Murici dos Portelas”, e o assunto abordado consta na referida lei. 
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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE MURICI DOS PORTELAS 

 

5) Recursos de Técnico em Arquivos (Específicas). 

Nº da 
Questã

o 

Recurso Parecer 

23 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas corretas e portanto deva ser nula. 

DEFERIDO: A questão oferece ambiguidade quanto a formulação da pergunta e das respostas, uma 

vez que ela pergunta “Sobre a técnica de microfilmagem é incorreto afirmar que”, e traz como 

resposta a alternativa C, porém a alternativa D também seria resposta, pois afirma que “Todas as 

alternativas estão corretas”, o que também não é verdade, ou seja também é incorreto afirmar , visto 

que a letra A e B estão corretas e a Letra C incorreta. Portanto, a questão deve ser anulada. 

24 
Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por 
apresentar termos de mesmo sentido. 

INDEFERIDO: ARQUIVO CORRENTE - Conjunto de documentos em curso ou que, mesmo sem 

movimentação (atividade), constituam objeto de consultas freqüentes. 

 

ARQUIVO ATIVO - São conjuntos de documentos estreitamente vinculados aos objetivos 

imediatos para os quais foram produzidos e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão 

de sua vigência e freqüência de uso. 

25 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja 

“A” e não “B” como consta no Gabarito Oficial 

INDEFERIDO: A questão não indaga se ação de elaboração de normas de acesso à documentação 

faz parte do processo de tramitação, pelo contrário, afirma que é parte do processo. O 

questionamento está no ordenamento correto para a eficiência deste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

 

 

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte – Salas 309 e 310 – CEP 64000-290 

Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 
www.consep-pi.com.br 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE MURICI DOS PORTELAS 

 

6) Recursos de Técnico em Administração Escolar (Específicas). 

Nº da 
Questã

o 

Recurso Parecer 

21 
Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por 
ausência de alternativa incorreta a ser marcada. 

DEFERIDO: O artigo 20 da LDB, diz: 

As instituições privadas de ensino se enquadram nas seguintes categorias. 

I- Particulares 

II- Comunitários 

III- Confessionais 

IV- Filantrópicas 

Portanto, a questão deverá ser anulada uma vez que todas as alternativas citam pelo menos uma 

instituição privada. 

21 à 40 
Candidato(a) Alega que questões não condizem 
com conteúdo de MERENDEIRA. 

INDEFERIDO: Sr(a). Candidato(a), como pode reparar você inscreveu-se ao cargo de Técnico 

em Administração Escolar e não de Técnico em Alimentação Escolar; Logo a mesma não 

poderia realizar a prova de um outro cargo. 
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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE MURICI DOS PORTELAS 

 

7) Recursos de Técnico em Alimentação Escolar: Merendeira (Específicas). 

Nº da 
Questã

o 

Recurso Parecer 

23 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja 
“B” e não “D” como consta no gabarito. 

DEFERIDO: Art. 21º O primeiro biênio de exercício do funcionário nomeado em caráter efetivo 

constitui período de estágio probatório. Portanto a alternativa correta passa a ser “B”.  

24 
Candidato(a) Alega que questão foge do Conteúdo 

Programático. 

INDEFERIDO: O edital indica como assunto especifico a “Lei Municipal nº 052, de 03/05/2005 – 

Estatuto dos Servidores de Murici dos Portelas”, e o assunto abordado consta na referida lei. 
 

27 
Candidato(a) Solicita anulação da questão 

alegando mais de uma alternativa correta. 

INDEFERIDO: O Art. 57 da referida lei diz que, “nenhum funcionário poderá perceber, 

mensalmente, a título de remuneração, a importância SUPERIOR aos valores fixados como 

subsidio do Prefeito Municipal” enquanto a alternativa indicada como direito do servidor público 

“receber a importância de valores a titulo de remuneração valor IGUAL aos valores fixados como 

subsidio do prefeito municipal” motivo pelo qual o gabarito possui apenas uma alternativa correta. 
 

32 
Candidato(a) Alega que enunciado não é objetivo 

quanto ao que se pede. 
DEFERIDO: Erro na formulação do enunciado. A questão deverá ser nula. 

33 
Candidato(a) Alega que questão foge do Conteúdo 

Programático. 

INDEFERIDO: O edital indica como assunto específico a “Lei Municipal nº 052, de 03/05/2005 – 

Estatuto dos Servidores de Murici dos Portelas”, e o assunto abordado consta na referida lei. 
 

34 
Candidato(a) Alega que questão foge do Conteúdo 
Programático. 

INDEFERIDO: O edital indica como assunto específico a “Lei Municipal nº 052, de 03/05/2005 – 

Estatuto dos Servidores de Murici dos Portelas”, e o assunto abordado consta na referida lei. 

37 
Candidato(a) Alega que questão foge do Conteúdo 

Programático. 

INDEFERIDO: O edital indica como assunto específico a “Lei Municipal nº 052, de 03/05/2005 – 

Estatuto dos Servidores de Murici dos Portelas”, e o assunto abordado consta na referida lei. 

38 
Candidato(a) Alega que enunciado não é objetivo 

quanto ao que se pede. 
DEFERIDO: Erro na formulação do enunciado. A questão deverá ser nula. 

39 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja 

“D” e não “B” como consta no Gabarito. 
DEFERIDO: Erro na digitação do Gabarito Oficial. Portanto a alternativa correta passa a ser “D”. 

 


